
SILABUS MATA KULIAH 

Mata Kuliah : Sistem Promrosesan Sinyal 

Kode : E113503 
Silabus : Sejarah dan Tinjauan Pengolahan Sinyal Digital, Teori dan 

Konsep, Sinyal dan Sistem Waktu Diskrit, Analisis Sistem LTI 
dengan transformasi-z, Analisis frekuensi dari sinyal dan 
sistem, Discrete Fourier Transform (DFT) dan Fast Fourier 
Transform (FFT), Analisis Spektrum, Implementasi Sistem 
Waktu Diskrit, Perancangan Filter Digital 

Luaran : 1. Mengidentifikasi perbedaan antara sinyal analog dan 
diskrit, menjelaskan beberapa karakteristik filter; 
menjelaskan konsep frekuensi, amplitude, dan fase dari 
sinyal waktu diskrit dan sinyal waktu kontinyu serta 
sifat-sifatnya.  

2. Menjelaskan konsep harmonis terkait eksponensial 
kompleks dan frekuensi fundamental, menjelaskan 
proses konversi analog ke digital (sampling, kuantisasi, 
coding). 

3. Menjelaskan representasi waktu diskrit dari sinyal, 
membedakan energi sinyal dan daya sinyal, periodic 
dan aperiodic sinyal, sinyal symetris dan asymmetric, 
system linier dan nonlinier, system causal dan non 
causal, system stable dan unstable, Mengaplikasikan 
teknik untuk analisis sistem linier.  

4.  Menjelakan definisi transformasi-Z dan Region-of-
Convergence (RoC), menjelaskan sifat-sifat penting dari 
transformasi Z seperti linieritas, pergeseran waktu, 
pen-skalaan, waktu pembalikan (time reversal), 
Menjelaskan transformasi Z ke sifat-sifat sinyal dalam 
terminology pole-zero patterns, menjelaskan definisi 
dari invers transformasi-Z dari suatu sinyal sehingga 
dapat mencapai representasi domain waktu dari sinyal, 
mengaplikasikan transformasi-Z dalam analisis dari 
sistem LTI,  

5. Menjelaskan representasi deret fourier untuk sinyal 
periodic waktu kontinyu (power) dan transformasi 
fourier untuk energi hingga sinyal aperiodic, 
menjelaskan representasi deret fourier untuk sinyal 
periodic waktu diskrit (power) dan transformasi fourier 
untuk energi hingga sinya aperiodic, menjelaskan sifat-
sifat transformasi fourier (linearitas, pergeseran waktu, 
dan waktu pembalikan),  

6. Menjelaskan karakteristik sistem LTI dalam domain 
frekuensi yang dijelaskan oleh respon frekuensinya 
dalam domain frekuensi yang dijelaskan oleh respon 
frekuensi. Menghasilkan respon frekuensi dari sistem 
LTI yang memiliki fungsi sistem rasional, 
mengaplikasikan filter (sistem LTI) untuk membentuk 
bentuk spectral atau frequency-selective filtering; 

7. Menjelaskan DFT dan sifat-sifatnya (periode, linearitas, 
dan lcircular symmetry), mengaplikasikan DFT untuk 
membentuk filter linier dalam domain frekuensi, 



mengaplikasikan DFT untuk analisis frekuensi sinyal, 
menjelaskan FFT sebagai metode komputasi DFT yang 
efisien; Mengaplikasikan analisis spectrum DFT, 
mengaplikasikan filter linier untuk menghitung DFT, 
menjelaskan bagaimana fungsi window dapat 
meningkatkan sifat-sifat transformasi. 

8.  Menjelaskan  permaslahan dalam realisasi sistem 
waktu diskrit, menjelaskan struktur sistem FIR (bentuk 
langsung, bentuk Cascade, struktur sampling frekuensi, 
struktur lattice). Menjelaskan struktur sistem IIR 
(Direct Form, Signal Flow Graphs and Transposed, 
Cascade Form, Parallel Form, Lattice and Lattice-Ladder 
Structures);  

9. Desain fase linier filter FIR menggunakan windows 
(Rectangular, Berlett, Hanning, Hamming, Blackman ), 
Desain fase linier filter FIR dengan metode sampling 
frekuensi, Desain Optimum Equiripple Linear-Phase FIR 
Filters, Menjelaskan konsep desain filter IIR dari filter 
analog dengan transformasi Bilinear, Desain analog low 
pass filter (Butterworth, Chebyshev, Elliptic, and 
Bessel), Desain IIR Filters dari filter analog oleh 
Transformasi Bilinear (Low Pass, High Pass, Bandpass, 
Bandstop) 
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